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  السادس الفصل  

 تحديد القانون الدولي العرفي
 

 مقدمة -ألف 
 
(، رهران موضأأأوع "نشأأأ ة القأأأانون الأأأدويل 2012قأأررت الل  أأأة،   هورهتأأأا الراةعأأأة والسأأأتني ) -55

الأأأدورة نفسأأأها، ي و  (70)اً خاصأأأاً العأأأر  ورثباتأأأه"   ةرنأأأامج ع لهأأأا وعي أأأت السأأأيد مايكأأأي ووه مقأأأرر 
ي و  الأدورة نفسأها أيضأاً، طلبأت (71)(A/CN.4/653عررضأت علأ  الل  أة مأ  رة مأ  املقأرر اخلأاص )

الل  أأة رىل األمانأأأة أن تعأأد مأأأ  رة حتأأده الع اصأأأر الأأيت تضأأأ  تها األع أأال السأأأاةقة لل  أأة وميكأأأ  أن 
 ي(72)ةال سبة هل ا املوضوعتكون مه ة ةوجه خاص 

(،   التقريأأأر األول لل قأأأرر اخلأأأاص 2013ونظأأأرت الل  أأأة،   هورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني ) -56
(A/CN.4/663( و أأأ لك   مأأأ  رة األمانأأأة عأأأ  املوضأأأوع ،)A/CN.4/659)(73) ،ي و  الأأأدورة نفسأأأها

ي ونظأرت الل  أة   هورهتأا "حتديأد القأانون الأدويل العأر "قررت الل  ة تغيري ع أوان املوضأوع ليصأبو 
 ي  (74)(A/CN.4/672(   التقرير الثام لل قرر اخلاص )2014الساهسة والستني )

، أن حتيأأأي 3227قشأأة التقريأأر الثأأام لل قأأرر اخلأأاص، قأأررت الل  أأة،   جلسأأتها وةعأأد م ا -57
لأأأوارهة   التقريأأأر الثأأأام لل قأأأرر ةصأأأيغتها ا، 11رىل  1رىل   أأأة الصأأأياغة مشأأأاريع االسأأأت تاجات مأأأ  

لل  أأأأة، عأأأأرض رئأأأأيس   أأأأة الصأأأأياغة التقريأأأأر املؤقأأأأت لل  أأأأة الصأأأأياغة  3242و  ا لسأأأأة  ياخلأأأأاص
ةشأأ ن "حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأر "، الأأ ي تضأأّ   مشأأاريع االسأأت تاجات الث انيأأة الأأيت اعت أأأدهتا 

   ة الصياغة مؤقتًا   الدورة الساهسة والستنيي
  

 النظر في الموإلوع في الدورة الحالية -باء 
 
عرأأأأأأأرض علأأأأأأأ  الل  أأأأأأأة،   هورهتأأأأأأأا احلاليأأأأأأأة، التقريأأأأأأأر الثالأأأأأأأث املقأأأأأأأدو مأأأأأأأ  املقأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  -58
(A/CN.4/682  ونظأأأرت الل  أأأة   التقريأأأر   جلسأأأاهتا مأأأ )املعقأأأوهة   الفأأأرتة  3254رىل  3250

 ي2015أيار/مايو  21رىل  13م  
__________ 

)الوثأأائق الرمسيأأة لل  عيأأة العامأأة، الأأدورة السأأاةعة والسأأتون، امللحأأق  2012أيار/مأأايو  22، املعقأأوهة   3132  جلسأأتها  (70) 
 أأأأأأانون   14املأأأأأؤر   67/92 مأأأأأ  قرار أأأأأأا 7ا  عيأأأأأة العامأأأأأأة،   الفقأأأأأرة (ي والحظأأأأأأت 157(، الفقأأأأأرة A/67/10) 10رقأأأأأم 

، مأأع التقأأدير قأأرار الل  أأة رهران املوضأأوع   ةرنأأامج ع لهأأاي وأهرن املوضأأوع   ةرنأأامج الع أأي الةويأأي 2012األول/هيسأأ رب 
)الوثأائق الرمسيأة لتقريأر الل  أة (، علأ  أسأاس املقأرتح الأواره   املرفأق ألأ  2011األجي لل  ة خالل هورهتأا الثالثأة والسأتني )

 ي(410-400(، الصفحات A/66/10) 10 لل  عية العامة، الدورة الساهسة والستون، امللحق رقم
 ي202-157 الفقرات(، A/67/10) 10الوثائق الرمسية لل  عية العامة، الدورة الساةعة والستون، امللحق رقم  (71) 
 ي159، الفقرة املرجع نفسه (72) 

 ي64(، الفقرة A/68/10) 10الوثائق الرمسية لل  عية العامة، الدورة الثام ة والستون، امللحق رقم  (73) 

 ي135(، الفقرة A/69/10) 10العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية لل  عية  (74) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/653)
http://undocs.org/ar/A/CN.4/663
http://undocs.org/ar/A/CN.4/659)
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672)
http://undocs.org/ar/A/CN.4/682
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http://undocs.org/ar/A/69/10
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مشأأأأأأأأأأاريع  2015أيار/مأأأأأأأأأأايو  21املعقأأأأأأأأأأوهة    3254  جلسأأأأأأأأأأتها وأحالأأأأأأأأأأت الل  أأأأأأأأأأة  -59
 ي  (75)االست تاجات الوارهة   التقرير الثالث لل قرر اخلاص رىل   ة الصياغة

__________ 

 نصها:يلي  وفي ا(، A/CN.4/682تره مشاريع االست تاجات املقرتحة م  املقرر اخلاص   تقرير  الثالث ) (75) 
 [4] 3مشروع االستنتاج 

 تقييم األدلة علع الركنين
 … 
يتعأأأني التحقأأأق مأأأ   أأأي ر أأأ  علأأأ  حأأأدةي ويتةلأأأب كلأأأك ع ومأأأا تقيأأأيم األهلأأأة اخلاصأأأة ةكأأأي ر أأأ  مأأأ   -2 
 الر  نيي
 [5] 4مشروع االستنتاج  
 شرا توافر الممارسة 
 … 
ألغأأأراض نشأأأ ة القأأأانون الأأأدويل العأأأر  وال ال يرعتأأرب سأأألوك ا هأأأات األخأأأرى مأأأ  غأأأري الأأدول ةارسأأأًة ال  -3 

 لتحديد ي
 11مشروع االستنتاج 
 قانون إثئات القئول بمثابة

 … 
 قد يرستطدو االمت اع أيضا  دليي إلثبات القبول مبثاةة قانون، ةشرط أن تقتضي الظرو  ره  فعٍي ماي -3 

 الجزء الخامس
 أشكال معينة من الممارسة واألدلة

 12مشروع االستنتاج 
 المعاهدات

 وث أن تعكس أحكاور معا دٍة قاعدًة م  قواعد القانون الدويل العأر  أو أن تعكسأها ةعأد وقأٍت، ركا ثبأت أن  
 األحكاو امل  ورة: 

  انت، ع د رةراو املعا دة، تدوي اً لقاعدة موجوهة ةالفعي م  قواعد القانون الدويل العر ؛ أو )أ( 
 أهت رىل تبلور قاعدة ناشئة م  قواعد القانون الدويل العر ؛ أو  )ب( 
متطضأأت عأأ  قاعأأدة جديأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر ، ةأأ ن أفضأأت رىل ةارسأأٍة عامأأة مقبولأأة  )ن( 

 مبثاةة قانوني 
 13مشروع االستنتاج 

 قرارات المنظمات الدولية والملتمرات الدولية
ترعت د   مؤمترات هولية أهلًة علأ   كون القرارات اليت تتط  ا م ظ ات هولية أو وث،   ةعض الظرو ، أن ت 

 القانون الدويل العر  أو أن تسا م   تةوير ؛ وليس م  امل ك  أن تشكي   حد كاهتا القانون الدويل العر ي
 14مشروع االستنتاج 

 قرارات المحاكم وكتابات الفقهاء
 هاد ميك  أن تكون مصدرا احتياطيا لتحديد قواعد القانون الدويل العر يقرارات احملا م و تاةات الفق 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/682
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، قأأأدو رئأأأيس   أأأة الصأأأياغة 2015 متوث/يوليأأأه 29لل  أأأة، املعقأأأوهة    3280  ا لسأأأة  -60
 تقريأأر   أأة الصأأياغة عأأ  "حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأر "، الأأ ي  تأأوي علأأ  مشأأاريع االسأأت تاجات

 والسأأأأاةعةوالسأأأأتني  الساهسأأأأةالأأأأيت اعت أأأأدهتا   أأأأة الصأأأأياغة مؤقتأأأأاً   هورتيهأأأأا  [15]16رىل  1مأأأأ  
 6، املعقأأأأأأأوهة   3288وأحاطأأأأأأأت الل  أأأأأأأة عل أأأأأأأا،   جلسأأأأأأأتها ي (76)(A/CN.4/L.869) والسأأأأأأأتني

ي ويتوقأأأأأع أن ت ظأأأأأر الل  أأأأأة، أث أأأأأاد 16رىل  1، مبشأأأأأاريع االسأأأأأت تاجات مأأأأأ  2015آب/أغسأأأأأةس 
 ؤقتا، فضال ع  التعليقات عليهايهورهتا املقبلة،   اعت اه مشاريع االست تاجات م

، رىل األمانأأة أن 2015آب/أغسأأةس  6، املعقأأوهة   3288وطلبأأت الل  أأة   جلسأأتها  -61
كات  هليئأات القضأأائية واحملأا م الدوليأأةا اجتهأاهات  هور قأرارات احملأا م الوط يأأة  ةشأأ نمأ  رة  تعأدّ 

   العر يالدويل تحديد القانون ة في ا يتصيالةاةع العاملي 
 

 عرض المقرر الخاص للتقرير الثالث -1 
تغةيأة القضأايا الأيت رىل أشار املقأرر اخلأاص، ع أد تقأدمي تقريأر  الثالأث، رىل أن التقريأر سأع   -62

 قأأأأأانونةامل ارسأأأأأة  القبأأأأأول امل ارسأأأأأة العامأأأأأة" و"ةشأأأأأ ن الأأأأأر  ني امل شأأأأأئني )" 2014أثأأأأأريت   عأأأأأاو 
، فضأأاًل عأأ  القضأايا ا ديأأدة مثأأي العأأر  املعأنّي واملعأأرتض املصأأري واقأأرتح التقريأأر (")االعتقأاه ةأأاإللماو

رىل مشأأأأأاريع االسأأأأت تاجات الثالثأأأأة املقرتحأأأأأة   التقريأأأأر الثأأأأام، فضأأأأأاًل عأأأأ  سسأأأأأة  تضأأأأا فقأأأأرات 
أشأأأأكال معي أأأأة مأأأأ  "ت جديأأأأدة، جأأأأادت   جأأأأمأي  جديأأأأدي  )ا أأأأمد اخلأأأأامس مشأأأأاريع اسأأأأت تاجا
 االستث ادات م  التةبيق العاو لقواعد القانون الدويل العر "(ي"مد الساهس وا  "امل ارسة واألهلة

تسأأأأعة أفأأأأرعي و أأأأان الفأأأأرع األول عبأأأأارة عأأأأ  مقدمأأأأة تعأأأأرض تأأأأاري   الثالأأأأث وتضأأأ   التقريأأأأر -63
سأأي ا األع أأال امل  أأمة خأأالل الأأدورة السأأاةقة لل  أأة، فضأأاًل عأأ  م اقشأأة املوضأأوع    املوضأأوع، وال

__________ 

 الجزء السادس
 االستثناءات من التطئيق العام لقواعد القانون الدولي العرفي

 15مشروع االستنتاج 
 العرج المعيّن

جانأب هول معي أة  العر  املعنّي قاعدة  م  قواعد القأانون الأدويل العأر  ال  أوث االسأتظهار رأا رال مأ  -1 
 وضد هول معي ةي

للبأأت في أأا ركا  أأان   أأاك عأأر  معأأنّي و  حمتأأوا ، مأأ  الضأأروري التحقأأق مأأ  وجأأوه ةارسأأة عامأأة ةأأني  -2 
 الدول املع ية يقبلها  يٌّ م ها مبثاةة قانون )االعتقاه ةاإللماو(ي

 16مشروع االستنتاج 
 المعترض المِصرّ 

قاعأأدة جديأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر ، رةأأان نشأأ هتا، ال ترلأأمو  الدولأأة الأأيت تصأأّر علأأ  االعأأرتاض علأأ  
 ةالقاعدة ما هامت مت سكة ةاعرتاضها عليهاي

يتأأاح ةيأأان رئأأيس   أأة الصأأياغة، الأأ ي يتضأأ   مرفقأأه مشأأاريع االسأأت تاجات السأأتة عشأأر الأأيت اعت أأدهتا   أأة الصأأياغة  (76) 
 ي http://legal.un.org/ilcمؤقتا،   املوقع الشبكي لل  ة   الع وان التايل: 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.869)
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ي وعأأاه الفأأرع الثأأام مأأ  التقريأأر لت أأاول العالقأأة ةأأني امل ارسأأة العامأأة 2014 عأأاو الل  أأة الساهسأأة  
(ي وت أأاول الفأأرع الثالأأث هور االمت أأاع  شأأكي 2[، الفقأأرة 4]3)مشأأروع االسأأت تان واالعتقأأاه ةأأاإللماو 

، 11االسأأأأأت تان  )مشأأأأأروع قأأأأأأانونةامل ارسأأأأأة  القبأأأأأول إلثبأأأأأات مأأأأأ  أشأأأأأكال امل ارسأأأأأة و/أو هليأأأأأي 
 وت أأأاول(ي وت أأأاول الفرعأأأان الراةأأأع واخلأأأامس أشأأأكال معي أأأة أخأأأرى مأأأ  امل ارسأأأات واألهلأأأةي 3 الفقأأأرة

 13و 12الفأأرع الراةأأع هور املعا أأدات وقأأرارات امل ظ أأات واملأأؤمترات الدوليأأة )مشأأروعا االسأأت تاجني 
لعأأر ، الفأأرع اخلأأامس وسأيلتني احتيأأاطيتني لتحديأأد قواعأد القأأانون الأأدويل ا ت أاولعلأ  التأأوايل(، في أأا 

(، وت أأأأاول الفأأأأرع السأأأأاهس أمهيأأأأة 14مهأأأأا القأأأأرارات القضأأأأائية و تاةأأأأات الفقهأأأأاد )مشأأأأروع االسأأأأت تان 
(ي 3[، الفقأأرة 5]4)مشأأروع االسأأت تان   غأأري الأأدول مأأ الفاعلأأة ا هأأاتوةارسأأة امل ظ أأات الدوليأأة 

لقأأأانون الأأأدويل وأخأأأرياً، ت أأأاول الفرعأأأان السأأأاةع والثأأأام  مأأأ  التقريأأأر، ةةأأأرق خمتلفأأأة، تةبيأأأق قواعأأأد ا
العأأأر ، غكأأأم االختصأأأاص الشطصأأأي، الأأأ ي  أأأرس لأأأه ا أأأمد السأأأاهس مأأأ  مشأأأاريع االسأأأت تاجاتي 

، واملعأأأرتض املصأأأر علأأأ  التأأأوايل وتضأأأ   ا أأأمد السأأأاهس مشأأأروعي اسأأأت تاجني ةشأأأ ن العأأأر  املعأأأنّي 
 (ي16و 15)مشروعا االست تاجني 

مأأ  رسأأهامات وهعأأأم أث أأاد رعأأأداه  وأعأأرب املقأأرر اخلأأأاص،   عرضأأه، عأأ  تقأأأدير  ملأأا تلقأأأا  -64
التقريأأر الثالأأث، فضأأاًل عأأ  البيانأأات اخلةيأأة املقدمأأة ةشأأ ن املوضأأوع مأأ  عأأدة حكومأأاتي وأشأأار رىل 

امل بثأأق عأأ  غأأث  ال أأاتج ال هأأائي سأأترت اول  أنأأه سأأع  رىل رمتأأاو جم وعأأة مشأأاريع االسأأت تاجات الأأيت 
وسأأل  الضأأود علأأ  أوجأأه الأأرتاة  ةأأني  أأ ا  ملوضأأوع، وهعأأا األعضأأاد رىل اقأأرتاح أيأأة قضأأايا أغفلأأتيا

املوضأأأوع واملواضأأأيع األخأأأرى املدرجأأأة والأأأيت  انأأأت مدرجأأأة   جأأأدول أع أأأال   أأأة القأأأانون الأأأدويل، 
 وأ د أنه ي بغي ال ظر رىل أع ال الل  ة ةاعتبار ا وحدة متكاملةي 

لعالقأأأة ةأأأني وأشأأأار املقأأأرر اخلأأأاص رىل أنأأأه عأأأاه، ة أأأاد علأأأ  طلأأأب مأأأ  الل  أأأة، رىل ت أأأاول ا -65
  التقريأأأر الثالأأأثي وخلأأأ    التقريأأأر رىل أنأأأه ال ةأأأد للت  أأأد مأأأ   واالعتقأأأاه ةأأأاإللماوامل ارسأأأة العامأأأة 

نشود قاعدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل مأ  ال ظأر    أي ر أ  علأ  حأدة والتحقأق مأ  وجأوه ، و أو 
أخأأرى مؤها أأا أنأأه مأأا يتةلأأب   ع أأوو احلأأاالت تقيأأيم خمتلأأ  أهلأأة رثبأأات  أأي ر أأ ي و  أأاك نقةأأة 

لأأدى حتديأأد مأأا ركا  انأأت قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  موجأأوهة، فأأرن مأأا يهأأم  أأو وجأأوه  
 أأأأال الأأأأر  ني، ولأأأأيس ترتيبه أأأأا الأأأأممدي وأخأأأأرياً، أشأأأأار التقريأأأأر رىل رمكانيأأأأة وجأأأأوه وجأأأأه اخأأأأتال    

قأد تكأون   ةعأض احلأاالت تةبيق هنج الأر  ني   جمأاالت خمتلفأة مأ  جمأاالت القأانون الأدويل، وأنأه 
مهيأأة ن، أقأأانو مب ارسأأة  القبأأول علأأ  لشأأكي معأأني )أو حأأاالت معي أأة( مأأ  امل ارسأأة، أو لأأدليي معأأني 

 أ رب مقارنة غاالت أخرىي 
وأعأأاه املقأأرر اخلأأاص ال ظأأر أيضأأاً   مسأأ لة االمت أأاع، وال سأأي ا رمكانيأأة مسأأامهة االمت أأاع    -66

 أأدليي إلثبأأات القبأأول مبثاةأأة قأأانوني وأ أأد أنأأه علأأ  الأأرغم مأأ  أمهيأأة امل ارسأأة العامأأة وهور  احملت أأي  
  االسأأأتدالل علأأأ  ةارسأأأة عامأأأة   ةعأأأض احلأأأاالت، فأأأرن الظأأأرو  الأأأيت قأأأد يكأأأون فيهأأأا  االمت أأأاع
وجيهأأاً ليسأأت ةديهيأأة علأأ  الأأدواوي وأضأأا  املقأأرر اخلأأاص أن االمت أأاع قأأد يسأأتطدو هلأأياًل  االمت أأاع
 أأأدما تكأأأون الظأأأرو  تقتضأأأي ره فعأأأي مأأأاي ويرتتأأأب علأأأ  كلأأأك أن تكأأأون ع االعتقأأأاه ةأأأاإللماوعلأأأ  
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أأأ  مأأأ  الظأأأرو  أن الدولأأأة املع يأأأة  انأأأت  للدولأأأة املع يأأأة معرفأأأة فعليأأأة ةامل ارسأأأة املع يأأأة أو أن يرستش 
 عل  معرفة ةتلك امل ارسة، وأن يست ر االمت اع عل  مدى فرتة ثم ية  افيةي

، ويتعلأأأق االعتقأأأاه ةأأأاإللماوة مأأأ  امل ارسأأأة ومأأأ  أهلأأأة ونظأأأر التقريأأأر الثالأأأث   أشأأأكال معي أأأ -67
األمأأأر ةاملعا أأأدات وقأأأرارات امل ظ أأأات واملأأأؤمترات الدوليأأأة، نظأأأراً ألنأأأه  ثأأأرياً مأأأا يرل أأأ  رليهأأأا لتحديأأأد 
القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأر ي والحأأأأا املقأأأأرر اخلأأأأاص أن اعتبأأأأارات ةاثلأأأأة ميكأأأأ  أن ت ةبأأأأق أيضأأأأاً علأأأأ  

الصأأأاهرة عأأأ    أأأة القأأأانون الأأأدويلي وك أأأب التقريأأأر رىل اإلشأأأارة  ال صأأأوص املكتوةأأأة األخأأأرى،  تلأأأك
ةتوخي احل ر ع د ال ظر في أا ركا  انأت تلأك ال صأوص وجيهأة لتحديأد القأانون الأدويل العأر ، و أرر 
الت  يأأأد علأأأ  ضأأأرورة مراعأأأاة مجيأأأع الظأأأرو  احمليةأأأة وتقيأأأيم وثهنأأأاي وعلأأأ  أيأأأة حأأأال، فأأأرن ال صأأأوص 

  حد كاهتا قانونًا هوليًا عرفياًياملكتوةة ال ميك  أن تشكي  
وفي أا يتعلأأق ة مهيأأة املعا أأدات ورةأأراو املعا أأدات، أشأأار التقريأأر رىل ثأأالث طرائأأق ميكأأ  هلأأ    -68

ال صوص املكتوةة أن تقيم ةواسةتها عالقة مأع القأانون الأدويل العأر ،  أي: تأدوي  القأانون املوجأوه، 
نون جديأأأدي وت أأأاول التقريأأأر أيضأأأاً مسأأأ لة ةارسأأأات وةلأأأورة قأأأانون   طأأأور ال شأأأود، أو اسأأأتحداث قأأأا

 احملت لة لل عا دات الث ائيةي األمهيةالدول األطرا    املعا دات املتعدهة األطرا ، فضاًل ع  
وتةأأأأرق التقريأأأأر أيضأأأأأاً ملسأأأأ لة أمهيأأأأة القأأأأأرارات الأأأأيت تتطأأأأ  ا الأأأأأدول   امل ظ أأأأات الدوليأأأأأة  -69
ي واعأأرت  املقأأرر االعتقأأاه ةأأاإللماوارسأأات الأأدول أو هلأأياًل علأأ  املأأؤمترات الدوليأأة ةاعتبار أأا مأأ  ة أو

اخلاص ةالدور املهم ال ي ميك  أن تؤهيأه  أ   القأرارات،   اأرو  معي أة،   نشأ ة القأانون الأدويل 
العأأأر  وحتديأأأد ي و أأأ   القأأأرارات ال ميكأأأ  أن ت شأأأئ،   حأأأد كاهتأأأا، قانونأأأاً هوليأأأاً عرفيأأأاً، لك هأأأا قأأأد 

وجوه قأانون أو نشأوئه، وقأد تسأتحدث ةالفعأي ةارسأة قأد تفضأي رىل نشأود قاعأدة  تقيم الدليي عل 
جديدةي و  رطار ع ليأة التقيأيم  أ  ، تتسأم الصأياغة املسأتطدمة   قأرار معأني ة مهيأة ةالغأة، شأ هنا 

 القراري  ا ش ن الظرو  احمليةة ةاعت اه 
رن  انتأأأا مه تأأأني، لتحديأأأد قواعأأأد و  "احتيأأأاطيتني"وسأأأيلتني لل ظأأأر   وانتقأأأي التقريأأأر أيضأأأاً  -70

القأانون الأدويل العأر ، مهأا: القأرارات القضأائية و تاةأات الفقهأادي ويقصأد التقريأر ةأالقرارات القضأأائية  
علأأ  أمهيأأة  أأ    وشرأأّدهي وقأأرارات احملأأا م الوط يأأة احملأأا م واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة أأاًل مأأ  قأأرارات 

ا م الوط يأة مأؤثرة أيضأاً، لكأ  يتعأني ت اوهلأا ةشأيد مأ  احلأ ري الفئة األخريةي ورمبأا تكأون قأرارات احملأ
واعرت  التقرير أيضاً ة ن الكتاةات الفقهيأة تظأي مصأدراً مه أاً لل علومأات والتحليأي لتحديأد قواعأد 
القأأانون الأأدويل العأأر ، لكأأ  مأأ  املهأأم الت ييأأم ةأأني الكتاةأأات الأأيت يرأأراه رأأا أن تعكأأس القأأانون القأأائم 

 (ي  lex ferenda( وتلك اليت ترةرح  قانون ناشئ )القانون امل شوه lex lataلساري )القانون ا
وفي أأأا يتعلأأأق مب ارسأأأة امل ظ أأأات الدوليأأأة   حأأأد كاهتأأأا، أشأأأار التقريأأأر رىل االسأأأت تان الأأأ ي  -71

توصأأأأي رليأأأأه العأأأأاو املاضأأأأي ةأأأأ ن ةارسأأأأة امل ظ أأأأات الدوليأأأأة سأأأأامهت أيضأأأأاً،   ةعأأأأض احلأأأأاالت،   
سأأة تشأأكيي قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  أو التعبأأري ع هأأاي وأ أأد املقأأرر اخلأأاص أمهيأأة الت ييأأم ةأأني ةار 

الأأأدول   رطأأأار امل ظ أأأات الدوليأأأة، وةارسأأأة امل ظ أأأات الدوليأأأة نفسأأأهاي وسأأأل  الضأأأود أيضأأأاً علأأأ  
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أمهيأأة الت ييأأم ةأأني ةارسأأة امل ظ أأة املتعلقأأة ةتشأأغيلها الأأداخلي وةارسأأة امل ظ أأة   عالقاهتأأا مأأع الأأدول 
ري الأأدول عأأدا مأأ  غأأ ا هأأات الفاعلأأةت أأاول سأألوك وا هأأات األخأأرىي وةاإلضأأافة رىل كلأأك، اقأأرترح 

 امل ظ ات الدولية   مشاريع االست تاجاتي
"، و أأأأي عبأأأأارة يقصأأأأد رأأأأا أن تشأأأأ ي، علأأأأ  حنأأأأو وتةأأأأرق التقريأأأأر رىل فئأأأأة "العأأأأر  املعأأأأنييف  -72
أوضأأأأأحه املقأأأأأرر اخلأأأأأاص، مأأأأأا يشأأأأأار رليهأأأأأا أحيانأأأأأاً ةالقواعأأأأأد العرفيأأأأأة "اخلاصأأأأأة" أو "اإلقلي يأأأأأة"،  مأأأأأا
قأأأرر اخلأأاص علأأ  أنأأأه   ضأأود طبيعأأة العأأأر  املعأأنّي الأأيت ال تلأأأمِو "احملليأأة" أو "الث ائيأأة"ي وشأأده امل أو
عدهاً حمدوهاً م  الدول، ف أ  ا أو ري أن يتبأني ةوضأوح أّي الأدول شأار ت   امل ارسأة وقبلتهأا   رال
د مأأأا ركا  أأأان   أأأاك عأأأر  معأأأنّي، ةأأأات مأأأ  الضأأأروري التحقأأأق مأأأ  وجأأأوه ةارسأأأة ي ولتحديأأأقأأأانون 

 ي)االعتقاه ةاإللماو(قانون  لها  يٌّ م ها  عامة ةني الدول املع ية يقب
وت أأأاول التقريأأأر أيضأأأاً قاعأأأدة املعأأأرتض املصأأأر، الأأأيت مبوجبهأأأا ال تكأأأون هولأأأة ملممأأأة ةقاعأأأدة  -73

ناشئة م  قواعد القانون الدويل العأر ، مأا هامأت تلأك الدولأة قأد أصأرت علأ  االعأرتاض علأي تلأك 
دةي وشأده املقأرر اخلأاص علأ  أن القاعأدة راسأطة القاعدة ومتسكت ةاعرتاضأها ةعأدما تبلأورت القاعأ

  االجتهأاهات القضأائية، و  األع أال السأأاةقة لل  أة، و  األهةيأات الفقهيأأةي وأ أد املقأرر اخلأأاص 
 عل  أمهية ت اول     القاعدة   مجلة أمور أخرى م  أجي توضيو متةلباهتا الصارمةي

 
 موجز المناقشة -2 
 تعليقات عامة )أ( 

 أأرر أعضأأاد الل  أأة اإلعأأراب عأأ  ت ييأأد م لأأ هج الأأر  ني الأأ ي اتبعأأه املقأأرر اخلأأاصي و أأان  -74
  أأأأاك اتفأأأأاق عأأأأاو علأأأأ  أن تكأأأأون نتأأأأائج املوضأأأأوع عبأأأأارة عأأأأ  جم وعأأأأة مأأأأ  االسأأأأت تاجات الع ليأأأأة 
املبسأأأةة، مشأأأفوعة ةتعليأأأق،  أأأدفها مسأأأاعدة امل ارسأأأني علأأأ  حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأر ي 

احلأأ ر لتحاشأأي التبسأأي  املفأأرط،   أأا أرشأأري رىل أن مشأأاريع االسأأت تاجات ميكأأ  أن  ونرصأأو ةتأأوخي
 تستفيد م  مميد م  التحديدي 

وجأأأرى تبأأأاهل لأأأ راد ةشأأأ ن نةأأأاق املوضأأأوعي وأشأأأار ةعأأأض أعضأأأاد الل  أأأة رىل أن املوضأأأوع  -75
رىل  أ ا الأرأي، لأيس واسأت اها ي بغي أن يت اول مبميد مأ  التع أق نشأود قواعأد القأانون الأدويل العأر ي 

وك أأأأب رأي آخأأأأر رىل أن مشأأأأاريع احملوريأأأأةي  نقاطأأأأه التأأأأ ثري علأأأأ املوضأأأأوع القصأأأأد مأأأأ  تغيأأأأري ع أأأأوان 
وي بغأأي أال تت أأاول مسأأ لة  السأأالفة الأأ  ر االسأأت تاجات ي بغأأي أن تقتصأأر علأأ  مسأأ لة حتديأأد القواعأأد

تحديأأأد القاعأأأدة العرفيأأأة   نشأأأوئها   حأأأد كاهتأأأاي وأرشأأأري،    أأأ ا الصأأأده، رىل أن املوضأأأوع يرعأأأد ة
وك أأأب رأي آخأأأر رىل أن تر يأأأم رطأأأار ثمأأأد حمأأأده، هون املسأأأاس ةأأأالتةور املسأأأتقبلي هلأأأ   القاعأأأدةي 

املوضأأوع علأأ  مسأأ لة التحديأأد ال مي أأع ت أأاول مسأأائي ال شأأود ضأأ   حأأدوه تكتسأأي أمهيأأة   سأأياق 
   ا التحديدي
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 العالقة ةني الر  ني امل شئني  )ب( 
الأر  ني علأ   وجأوهاد الل  ة االست تان الأ ي مفأاه  أنأه ةأالرغم مأ  وجأوب وأيد ةعض أعض -76

فئأأات القواعأأدي  ةأأاختال أو يأأاهي  امل ةأأاختال تةبيأأق هنأأج الأأر  ني  أن وتلأأ الأأدواو، ف أأ  امل كأأ  
ومع كلك، فقد كر ر أن م  الالثو اعت اه معيأار موحأد في أا يتعلأق جب يأع ا أاالت املطتلفأةي وأشأار 

الل  أأأة رىل أن الأأأر  ني مل يةبقأأأا ةصأأأورة متسأأأقة وأن  أأأ ا املوضأأأوع رمبأأأا  أأأد فائأأأدة   ةعأأأض أعضأأأاد 
 ثياهة استكشا  وثن  ي واحد م  الر  ني عل  حدة   خمتل  ا االتي

وأرعرب ع  ت ييد االست تان ال ي مأؤها  أنأه يلأمو التحقأق ةصأورة مسأتقلة مأ   أي واحأد مأ   -77
االت تقيأيم األهلأة احملأأدهة إلثبأات  أي ر أأ ي وشأده العديأد مأأ  الأر  ني و أو مأأا يتةلأب   ع أوو احلأأ

أعضأاد الل  أأة علأأ  أن التقيأأيم املسأأتقي لالشأأرتاطني ال يعأأد أن نفأأس املأأواه ال ميكأأ  أن تكأأون هليأأي 
 رثبات لكال الر  نيي 

ة وفي أأا يتعلأأق ةالعالقأأة المم يأأة ةأأني ر أأد القواعأأد العرفيأأة، أرعأأرب عأأ  رأي مفأأاه  أن امل ارسأأ -78
 تسلسأأأي ثمأأأدلوجأأأوه ضأأأرورة  ، في أأأا ك أأأب رأي آخأأأر رىل أنأأأه الاالعتقأأأاه ةأأأاإللماوي بغأأأي أن تسأأأبق 

 الر  نيي ةني
 

 )االعتقاه ةاإللماو( قانونمب ارسة  ةاعتبار  ةارسة و/أو هلياًل عل  القبول ع  فعي  االمت اع )ن( 
ةي  أأا قوةأأي التحليأأي الأأواره   التقريأأر الثالأأث ةشأأ ن أمهيأأة االمت أأاع   حتديأأد قواعأأد القأأانون  -79

الأأأدويل العأأأر  ةرتحيأأأب عأأأاو، ةأأأنّي عأأأده مأأأ  أعضأأأاد الل  أأأة الصأأأعوةة الع ليأأأة الأأأيت تعأأأرتض حتديأأأد 
االمت أأأاع هلأأأ ا الغأأأرضي وأعأأأرب عأأأدة أعضأأأاد عأأأ  احلاجأأأة رىل توضأأأيو الظأأأرو  اخلاصأأأة الأأأيت يكأأأون 

ي )االعتقأأأاه ةأأأاإللماو( قأأأانون   ارسأأأةمبتقيأأأيم القبأأأول ت أأأاع وجيهأأأاً   الهأأأا، وال سأأأي ا   سأأأياق االم
وقردو اقرتاح ةرهران املعايري احملدهة الأيت ي بغأي أن تؤخأ    االعتبأار مأ  أجأي حتديأد االمت أاع   نأ  

 مشروع االست تان نفسهي
هليأي  عأ  فعأي االمت أاعجتعأي مأ  معأايري  مأا ك أر   التقريأر مأ  وقاةلت الل  ة ةت ييد واسع -80

قأأانوني وأشأأار عأأده مأأ  األعضأأاد رىل أن احلالأأة ي بغأأي أن تكأأون مسأأتوجبة   مب ارسأأةرثبأأات للقبأأول 
لأأره فعأأي الأأدول املع يأأة، وأنأأه يتعأأني أن تكأأون الأأدول علأأ  اطأأالع فعلأأي علأأ  امل ارسأأة املع يأأة،   أأا 

يأةي ومأع كلأك، أرعأرب عأ  آراد خمتلفأة ةشأ ن مأا ركا  يلمو الت سك ةاالمت اع عل  مدى فأرتة ثم يأة  اف
وأرضأأي  أن املهأأأم  أأو التثبأأت ةأأا ركا  أأأان   أأان االمت أأاع   كلأأك السأأياق ي بغأأأي أن يعأأاهل الرضأأاي

 االمت اع،   حالة ةعي ها، ميك  أن يعاهل االعتقاه ةاإللماوي
 

 هور املعا دات والقرارات  )ه( 
 ييأأد  لالسأأت تان الأأ ي خلأأ  رليأأه التقريأأر ةشأأ ن هور أعأأرب عأأده مأأ  أعضأأاد الل  أأة عأأ  ت -81

املعا دات  دليي إلثبات القأانون الأدويل العأر ي واقأرتح ةعأض األعضأاد التطلأي عأ  اإلحأاالت الأيت 
تشري رىل ت ثري املعا دات   نشود القواعد العرفيأة، والرت يأم حصأراً علأ  قي تهأا الثبوتيأةي وأرعأرب عأ  
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وضأوع، لأيس   أاك فأرق ةأني تبلأور القاعأدة العرفيأة وتوليأد قاعأدة جديأدة رأي مفاه  أنأه، ألغأراض امل
مأ  اتفاقيأة فيي أا لقأانون  38ع  طريق اعت اه معا دةي وعالوة عل  كلأك، قرأدو اقأرتاح ةت أاول املأاهة 
تتسأأاوى   أمهيتهأأا  أأدليي  املعا أأداتي وشأأده ةعأأض األعضأأاد علأأ  أن مجيأأع أحكأأاو املعا أأدات ال

 أأي  "الةأأاةع ا أأو ري الشأأارع"انون الأأدويل العأأر ، وأن أحكأأاو املعا أأدات كات رثبأأات لقواعأأد القأأ
 وحد ا ما ميك  أن يولد مثي     القواعدي

وسرأأل  الضأأود علأأ  أمهيأأة وضأأع معأأايري لتحديأأد مأأدى وجا أأة اعتبأأار حكأأم تعا أأدي هلأأياًل  -82
أن مفهأأأوو "الأأأدول إلثبأأأات قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأر ي وك أأأر ةعأأأض أعضأأأاد الل  أأأة 

املتأأ ثرة ةشأأكي خأأاص" غأأري مقبأأول،   حأأني أرعأأرب عأأ  رأي مفأأاه  أن التوثيأأع ا غأأرا  ل طأأرا    
 معا دة ميك  أن يكون هلياًل عل  الةاةع العاو لل  ارسةي 

و انأأأأت   أأأأاك طائفأأأأة مأأأأ  اآلراد ةشأأأأ ن القي أأأأة الثبوتيأأأأة للقأأأأرارات الصأأأأاهرة عأأأأ  امل ظ أأأأات  -83
دة   املأأأأؤمترات الدوليأأأأةي فوفقأأأأاً لأأأأبعض أعضأأأأاد الل  أأأأة، ميكأأأأ  ال ظأأأأر،   اأأأأرو  الدوليأأأأة أو املعت أأأأ

معي أأة، رىل مثأأي  أأ   القأأرارات، وال سأأي ا قأأرارات ا  عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة، ةاعتبار أأا مصأأاهر 
 التحقأأق مأأ للقأأانون الأأدويل العأأر ي واعتأأرب عأأده مأأ  أعضأأاد الل  أأة أن مأأ  الأأالثو، علأأ  أيأأة حأأال، 

الثبوتيأأة هلأأ   القأأرارات ةقأأدر  بأأري مأأ  احلأأ ري وسرأأل  الضأأود علأأ  جم وعأأة مأأ  الع اصأأر الأأيت القي أأة 
وع ليأأة التصأأويت، واإلجأأرادات املتبعأأة   اعت أأاه ي بغأأي وضأأعها   االعتبأأار، مثأأي تكأأوي  امل ظ أأة، 

ة تتوقأ  علأ  وأشري أيضاً رىل أن أمهيأة القأرارات املعت أدة   املأؤمترات الدوليأالقرار، وموضوع القراري 
 مشار ة الدول   املؤمتر امل  وري 

واتفأأأق أعضأأأاد الل  أأأة ع ومأأأاً علأأأ  أن قأأأرارات امل ظ أأأات واملأأأؤمترات الدوليأأأة قأأأد ال تشأأأكي  -84
وأعأرب عأ  رأي يقأأول ةأ ن القأرارات ميكأ  أن تشأأكي  مبفره أا هلأياًل  افيأاً علأ  وجأأوه قاعأدة عرفيأةي

فقأأأد لأأأوحا أن القي أأأة الثبوتيأأأة ملثأأأي    ةعأأأض احلأأأاالت هلأأأيال علأأأ  وجأأأوه قواعأأأد قأأأانون هويل عأأأر ي
واالعتقأأأاه ةأأأاإللماوي  أأأ   القأأأرارات تتوقأأأ  علأأأ  األهلأأأة املؤيأأأدة األخأأأرى الأأأيت تثبأأأت امل ارسأأأة العامأأأة 

مسأأأتقي ملأأأا ركا  انأأأت قاعأأأدة وارهة   قأأأرار مدعومأأأة مب ارسأأأة  وأشأأأري رىل أن مأأأ  الأأأالثو رجأأأراد تقيأأأيم
مأ  أجأي االعت أاه علأ  القأرار )الأ ي ميكأ ، مأع كلأك،  (االعتقاه ةأاإللماو)عامة مقبولة مبثاةة قانون 

 أن يكون هليي رثبات هل ا الغرض(ي
 

 قرارات احملا م و تاةات الفقهاد ) أ( 
رحب أعضاد الل  ة ةاالسأت تان الأ ي يفيأد ةأ ن القأرارات القضأائية و تاةأات الفقهأاد مه أة  -85

ألغأراض حتديأد قواعأأد القأانون الأأدويل العأر ي وجأأرى تبأاهل لأأ راد ةشأ ن األهوار احملأأدهة الأيت تؤهيهأأا 
لأ ا ي بغأي  ،الةأاةعالقرارات القضائية و تاةات الفقهأاد علأ  التأوايلي وأشأري رىل أهنأا ال تكتسأي نفأس 

ت اوهلأأأا   اسأأأت تاجات م فصأأألةي ولأأأوحا أيضأأأاً أن أمهيتهأأأا ال ميكأأأ  ت اوهلأأأا ةشأأأكي عأأأاو، ةأأأي ي بغأأأي 
 ةاألحرى أن ي ظر فيها عل  أساس  ي حالة عل  حدةي
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وأ أأد ةعأأض أعضأأاد الل  أأة علأأ  األمهيأأة اخلاصأأة الأأيت تكتسأأيها القأأرارات القضأأائية، الأأيت ال  -86
أو احتياطيأأةي وأةأرث ةعأأض األعضأاد األمهيأأة املر ميأة حملك أأة العأدل الدوليأأة، ميكأ  اعتبار أا أهلأأة ثانويأة 

ةي  أأا أشأأار ةعضأأهم اآلخأأر رىل أن السأأواةق القضأأائية لل حأأا م واهليئأأات القضأأائية األخأأرى ال ميكأأ  
جتا لها، فضاًل ع  هور اآلراد املسأتقلة واملطالفأة للقضأاة الأدولينيي وجأرى تبأاهل لأ راد ةشأ ن أمهيأة 

ات احملا م الوط يةي ومأ  الأالثو، وفقأاً لأبعض األعضأاد، رهران تلأك القأرارات ضأ   فئأة "قأرارات قرار 
احملأأأا م" لغأأأرض حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأأدويل العأأأر ي ةيأأأد أن ةعأأأض أعضأأأاد الل  أأأة اآلخأأأأري  رأوا 

 ضرورة ت اول     القرارات ةصورة مستقلة وأنه ي بغي تقييم هور ا غ ري 
ن مصأأأأةلو "الكتاةأأأأات" الأأأأ ي اقرتحأأأأه املقأأأأرر اخلأأأأاص مصأأأأةلو واسأأأأع للغايأأأأة وأشأأأأري رىل أ -87

وي بغي حتديأد ي وأشأار العديأد مأ  أعضأاد الل  أة أيضأاً رىل أن ع ليأة اختيأار الكتاةأات كات الصألة 
 ال ميك  أن تعد تفضياًل ملؤلفني م  م اطق ةعي ها، ةي ي بغي أن تكون عاملية ال ةاقي 

 أأأي   أأأة القأأأانون الأأأدويل، ةصأأأفتها  يئأأأة فرعيأأأة لل  عيأأأة العامأأأة وأ أأأد عأأأدة أعضأأأاد أن ع -88
ال ميكأأأ  أن يعأأأاهل تأأأدر ي للقأأأانون الأأأدويل وتدوي أأأه، ل مأأأم املتحأأأدة مكلفأأأة ةواليأأأة تعميأأأم التةأأأوير ال
 " تاةات"  بار املؤلفني القانونيني أو م ا بهمي

 
 وا هات م  غري الدول أمهية امل ظ ات الدولية )و( 

ك وجهأأأات نظأأأر خمتلفأأأة هاخأأأي الل  أأأة ةشأأأ ن أمهيأأأة ةارسأأأة امل ظ أأأات الدوليأأأةي  انأأأت   أأأا -89
وعلأأأ  وجأأأه اخلصأأأوص، أشأأأار عأأأده مأأأ  أعضأأأاد الل  أأأة رىل أن  أأأ   امل ارسأأأة ميكأأأ  أن تسأأأهم   
تشأأكيي قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  أو   التعبأأري ع هأأا، وأنأأه ال ةأأد مأأ  الت  يأأد علأأ  أمهيأأة ةارسأأة 

 ةعأأأض ا أأأاالتي وشأأأده ةعأأأض األعضأأأاد اآلخأأأري  علأأأ  أن كلأأأك لأأأ  يتحقأأأق امل ظ أأأات الدوليأأأة  
، أو  انأأأت حأأأافماً ق اعتهأأأامل تكأأأ  ةارسأأأة امل ظ أأأة الدوليأأأة تعكأأأس ةارسأأأات هوهلأأأا األعضأأأاد أو  مأأأا

علأ  ةارسأأة الأأدولي أمأا ةارسأأة امل ظ أأات الدوليأة   حأأد كاهتأأا، فأال أمهيأأة هلأأا ةال سأبة لتقيأأيم ةارسأأة 
عأ  رأي مأؤها  أن مشأروع االسأت تان املقأرتح ةالصأيغة الأيت  تأب رأا مل يت أاول مسأائي وأرعأرب عامأةي 

رئيسأأأية، مثأأأي مأأأا ركا  أأأان االمت أأأاع عأأأ  فعأأأي مأأأ  جانأأأب امل ظ أأأات الدوليأأأة يعتأأأرب ةارسأأأة، ومأأأا ركا  
 انأأت امل ارسأأة واالعتقأأاه ةأأاإللماو مأأ  جانأأب امل ظ أأات الدوليأأة شأأرطا، ومأأا ركا  انأأت القاعأأدة الأأيت 

  م فيها امل ظ ة الدولية ملممة لل  ظ ات الدولية فق ، أو للدول فق ، أو لكليه ايتسا
وأيأأد العديأأد مأأ  أعضأأاد الل  أأة مشأأروع االسأأت تان الأأ ي اقرتحأأه املقأأرر اخلأأاص ةأأ ن سأألوك  -90

القأأأانون الأأأدويل العأأأر   نشأأأ ةألغأأأراض األخأأأرى مأأأ  غأأأري الأأأدول ال يشأأأكي ةارسأأأة  الفاعلأأأة ا هأأأات
حاً غأأأأأري واضأأأأأو متامأأأأأاً ةال سأأأأأبة " مصأأأأأةلا هأأأأأات مأأأأأ  غأأأأأري الأأأأأدولواعترأأأأأرب مصأأأأأةلو "حتديأأأأأد ي  أو

لل  ارسأأني ألن امل ظ أأات الدوليأأة تتأأ ل  مأأ  هولي ورأى ةعأأض أعضأأاد الل  أأة أن االقأأرتاح متشأأده 
جأأداً، وال سأأي ا   ضأأود أمهيأأة ةارسأأة ةعأأض ا هأأات الفاعلأأة مأأ  غأأري الأأدول، مثأأي الل  أأة الدوليأأة 

  لك نظراً ألمهية األنشةة الأيت يشأرتك فيهأا  أي مأ  الأدول وا هأات الفاعلأة مأ  للصليب األمحر، و 
 غري الدولي 
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 املعنّي العر   )ث( 
ي وةي  أأأا أيأأأد عأأأده مأأأ  أعضأأأاد الل  أأأة مشأأأروع هارت م اقشأأأة حأأأول مسأأأ لة العأأأر  املعأأأنّي  -91

ملسأأأأ لة عأأأأ  رأي مفأأأأاه  أن اأعأأأأرب ةعأأأأض أعضأأأأاد الل  أأأأة  االسأأأأت تان الأأأأ ي اقرتحأأأأه املقأأأأرر اخلأأأأاص
نةأأأاق املوضأأأوعي وأثأأأريت تسأأأاؤالت أيضأأأاً ةشأأأ ن املصأأأةلحات األنسأأأب لتسأأأ ية  أأأ    تأأأدخي   ال

 ة م  قواعد القانون الدويل العأر ، الأيت يشأار رليهأا ةوصأفها أعرافأاً "رقلي يأة" أو "حمليأة" أو الفئة املعيّ 
العالقأأأة ا غرافيأأأة ةأأأني  أأأة"ي وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، اقأأأرترح توضأأأيو مفهأأأوو "امل ةقأأأة" وت أأأاول مسأأأ لة "معيّ 

 األطرا  املشرت ني   عر  رقلي يي
ي وجأأأأرى التشأأأأديد علأأأأ  ضأأأأرورة مأأأأ و ع ايأأأأة خاصأأأأة ألمهيأأأأة الرضأأأأا   حتديأأأأد عأأأأر  معأأأأنّي  -92

ي العامأأة  أأة هون األعأأرا  العامليأأةوحسأأب ةعأأض األعضأأاد، توجأأد معأأايري أ ثأأر تشأأدهاً ل عأأرا  املعيّ 
مجيأأأأع قواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأر   ضأأأأع لأأأأ فس  ةيأأأأد أن ةعأأأأض األعضأأأأاد اآلخأأأأري  أشأأأأار رىل أن

وأرعأأأرب عأأأ  رأي مأأأؤها  أن مشأأأروع االسأأأت تان املقأأأرتح، ةافرتاضأأأه وجأأأوه عأأأر  ةعي أأأه ةأأأني  الشأأأروطي
جم وعأأة جأأد مت وعأأة مأأ  الأأأدول لأأيس ةي هأأا صأألة جغرافيأأة، يفسأأأو ا أأال الهعأأادات ملتبسأأة ةشأأأ ن 

الأأأأدويل العأأأر ،   غيأأأأاب أي أسأأأاس علأأأأ  وجأأأوه  أأأ ا العأأأأر  وميكأأأ  أن يأأأأؤهي رىل جتأأأمؤ القأأأانون 
 صعيد امل ارسةي

 
 املعرتض املِصّر  )ح( 

خضأأأأأعت قاعأأأأأدة املعأأأأأرتض املصأأأأأر مل اقشأأأأأة مستفيضأأأأأةي وأيأأأأأد العديأأأأأد مأأأأأ  األعضأأأأأاد رهران  -93
القاعأأدة   جم وعأأة مشأأاريع االسأأت تاجات،   حأأني اعتأأرب ةعأأض األعضأأاد اآلخأأري  أهنأأا نظريأأة مثأأرية 

يكفأأي مأأ  ةارسأأات الأأدول واالجتهأأاه القضأأائي، وميكأأ  أن تأأؤهي رىل جتأأّمِؤ لل أأدل غأأري مسأأ دة مبأأا 
، حسأأب القأأانون الأأدويلي واقأأرترح تقأأدمي أمثلأأة حمأأدهة   التعليأأق إلثبأأات  أأ   القاعأأدة، الأأيت حظيأأت

 ةقبول واسع   األهةيات الفقهيةي  ةعض األعضاد،
ملعأأأرتض املصأأأر، فضأأأاًل عأأأ  ونأأأاقش أعضأأأاد الل  أأأة ةاستفاضأأأة أيضأأأاً شأأأروط تةبيأأأق قاعأأأدة ا -94

، أيأأأا  أأأان احلأأأال، فحأأأىت لأأأو وجأأأدت  أأأ   العواقأأأب املرتتبأأأة عليهأأأاي وأشأأأار ةعأأأض األعضأأأاد رىل أنأأأه
االلتمامأأأات جتأأأا  الكافأأأة أو القواعأأأد كات الةأأأاةع القةعأأأي فلأأأ  تكأأأون قاةلأأأة للتةبيأأأق علأأأ   القاعأأأدة

 ي  )القواعد اآلمرة(
 

 ةرنامج الع ي املقبي )ط( 
لع أأأي املسأأأتقبلي ةشأأأ ن املوضأأأوع، قوةأأأي ةالرتحيأأأب اقأأأرتاح املقأأأرر اخلأأأاص خبصأأأوص ةرنأأأامج ا -95

هراسأأة الوسأأائي الع ليأأة لتعميأأم تأأوافر املأأواه الأأيت علأأ  أساسأأها ميكأأ  حتديأأد امل ارسأأة العامأأة والقبأأول 
قأأأانوني واقأأأرتح العديأأأد مأأأ  األعضأأأاد أيضأأأاً أن يأأأدرس املقأأأرر اخلأأأاص مسأأأ لة تغأأأري القأأأانون   مب ارسأأأة

 مع مرور المم ، عالوة عل  مجلة م  القضايا كات الصلةي الدويل العر 
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وأشأأأار عأأأده مأأأ  أعضأأأاد الل  أأأة رىل ضأأأرورة  صأأأي  مأأأا يكفأأأي مأأأ  الوقأأأت لكأأأي ت  أأأم  -96
أأأرث علأأأ   الل  أأأة الع أأأي املتعلأأأق رأأأ ا املوضأأأوع، وةيّ أأأوا أن التقأأأدو   هراسأأأة املوضأأأوع ال ميكأأأ  أن  ر

 حساب ال وعيةي
 

 مقرر الخاصالملحظات الختامية لل -3 
أ د املقرر اخلاص أن اهلد  مأ   أ ا املوضأوع  أو املسأاعدة علأ  حتديأد وجأوه قاعأدة مأ   -97

قأأأاة علأأأ  عأأأاتق قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأر  مأأأ  عدمأأأه، وحتديأأأد مضأأأ وهناي وتلأأأك  أأأي امله أأأة املل
ه، مقاةأي مأ  القضاة واحملّك ني واحملامني ال ي  يقدمون املشورة ةشأ ن القأانون   أا  أو   وقأت حمأد

يسأأدون املشأأورة ةشأأأ ن  يفيأأة تةأأأور القأأانون أو تةأأأوير ي ومأأع كلأأك، فأأأرن فهأأم  يفيأأأة نشأأود القواعأأأد 
   العرفية وتةور ا  و جمد م  خلفية   ا املوضوع وسيتم ت اوله   التعليقي

وةشأأأ ن خمتلأأأ  املسأأأائي املتعلقأأأة ةأأأالرتاة  ةأأأني الأأأر  ني، رأى املقأأأرر اخلأأأاص أن البعأأأد الأأأممد  -98
للعالقأة أ ثأر ارتباطأاً ة شأ ة القواعأد العرفيأة م أه ةتحديأأد ا، ولك أه مأع كلأك جانأب مهأم يلأمو ت اولأأه 

  ضأأرورة ةتةبيأأق هنأأج الأأر  ني   خمتلأأ  ا أأاالت، شأأده املقأأرر اخلأأاص علأأ يتصأأي  التعليأأقي وفي أأا 
مراعاة السياق ال ي نش ت فيه األهلأة، وعلأ  أن كلأك يتةلأب رجأراد تقيأيم هقيأق ل سأس الوقائعيأة 
ومدلوهلا    ي حالة عل  حأدةي وفي أا يتعلأق، أخأرياً، مبسأ لة التقيأيم املسأتقي للأر  ني، الحأا املقأرر 

 أجأأيمأأ  حأأدة لأأ  مأأ   أأي ر أأ  عال ةأأد مأأ  التحقأأق  هاخلأأاص االتفأأاق العأأاو هاخأأي الل  أأة علأأ  أنأأ
احلسأأأاب "ي واملسأأأ لة الأأأيت يشأأأار رليهأأأا   ةعأأأض األحيأأأان ةاسأأأم حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأر 

أثبتأأت أهنأا أ ثأأر رثأأارة لل أدلي وأوضأأو املقأرر اخلأأاص،    أأ ا البأاب، أنأأه قأد تكأأون   أأاك  "املأمهون
ملهأأم  أأو أنأأه ال ةأأد نفأأس الأأدليي للتحقأأق مأأ  الأأر  ني  ليه أأاي وا انأأب ا م اسأأبات حيأأث يسأأتطدو

مأ  تأوافر  أال الأر  ني، وأن ال ظريأأات الأيت مؤها أا أن احلضأور القأوي ألحأأد الأر  ني قأد يكفأي عوضأأاً 
 ع  الر   اآلخر نظريات غري مق عةي

واعترب املقرر اخلأاص أن االسأت تان ةأ ن ةارسأة امل ظ أات الدوليأة   حأد كاهتأا مه أة لغأرض  -99
لعأأر  اسأت تان ال جأأدال فيأه، ألنأأه ةأأدا أن ةارسأة امل ظ أأات الدوليأأة   حتديأد قواعأأد القأانون الأأدويل ا

عالقاهتأأأأا في أأأأا ةي هأأأأا، علأأأأ  األقأأأأي، ميكأأأأ  أن تفضأأأأي رىل نشأأأأود قواعأأأأد عرفيأأأأة ملممأأأأة   مثأأأأي  أأأأ   
العالقاتي و  ا االسأت تان مهأم أيضأاً   حالأة امل ظ أات الدوليأة، مثأي االحتأاه األورو ، الأيت متأارس 

ة عأأأأ  الأأأأدول األعضأأأأاد فيهأأأأاي ويبأأأأدو أن  أأأأ ا االسأأأأت تان، الأأأأ ي أقرتأأأأه األع أأأأال اختصاصأأأأات نياةأأأأ
السأأأاةقة لل  أأأة، قأأأد حظأأأي ةقبأأأول عأأأاو مأأأ  الأأأدولي وشأأأده املقأأأرر اخلأأأاص علأأأ  أن هور امل ظ أأأات 
الدوليأأة ال ميكأأ  أن يقأأارن ةأأدور الأأدول، رغأأم مأأا لل  ظ أأات الدوليأأة مأأ  أمهيأأةي وفي أأا يتعلأأق ةأأدور 

 الأأدول، أشأأار املقأأرر اخلأأاص رىل أن  أأ   الكيانأأات قأأد يكأأون هلأأا هور   ا هأأات الفاعلأأة مأأ  غأأري
الأأدول مأأ  جانأأب ولكأأ  مأأ  خأأالل حفم أأا مل ارسأأة  -نشأأ ة وحتديأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر  

، ال عأأأأ  طريأأأأق تصأأأأرفاهتا لتلأأأأك امل ارسأأأأةتسأأأأ يلها  مأأأأ  خأأأأالل أوومأأأأ  جانأأأأب امل ظ أأأأات الدوليأأأأة 
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، أشأأأأار املقأأأأرر اخلأأأأاص رىل أن التل أأأأيو رىل ضأأأأرورة أن تعكأأأأس عأأأأ  الفعأأأأي ر االمت أأأأاعوعأأأأ  هو  -100
 الفقرة املقاةلة م  مشروع االست تان جو ر الشروط املبي ة   التقرير، أمر يستحق أن ير ظر فيه جبديةي

وفي أأا يتعلأأق ةأأدور املعا أأدات   حتديأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأر ، رأى املقأأرر اخلأأاص،  -101
مأأأع تسأأألي ه ة مهيأأأة املعا أأأأدات املتعأأأدهة األطأأأرا ، أن املعا أأأدات الث ائيأأأأة ال ميكأأأ  اسأأأتبعاه ا مأأأأ  
ن مشأأاريع االسأأت تاجات، رغأأم ضأأرورة ت أأاول ت ثري أأا غأأ ر شأأديدي وأشأأار املقأأرر اخلأأاص أيضأأاً رىل أ

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ةال سأأبة هلأأ ا املوضأأوع سأأتبحث   التعليأأق،   أأا  38أمهيأأة املأأاهة 
 ي"الةاةع ا و ري الشارع"سيت اول التعليق أيضًا مفهوو 

والحأا املقأأرر اخلأاص أن مشأأروع االسأأت تان املتعلأق ةقأأرارات امل ظ أات واملأأؤمترات الدوليأأة مل  -102
هاخأأي الل  أأةي وسأأّلم ةرمكانيأأة التعبأأري عأأ  هور  أأ   القأأرارات ةصأأورة أ ثأأر  يثأأر ا أأدل ةوجأأه خأأاص

 ر اةية، رغم ضرورة توخي احل ر ع د اإلحالة رىل     القراراتي
وأشأأأأار املقأأأأرر اخلأأأأاص رىل ضأأأأرورة مواصأأأألة تةأأأأوير مشأأأأروع االسأأأأت تان املقأأأأرتح ةشأأأأ ن قأأأأرارات  -103

ول  أأ ي  املصأأدري    مشأأروعي اسأأت تاجني م فصأألنيي ت أأا ورىل أنأأه ي بغأأياحملأأا م والكتاةأأات الفقهيأأة، 
  رطأأار  ،   واقأأع األمأأر،واتفأق رأي املقأأرر اخلأأاص مأأع الأأرأي القائأأي ةأأ ن قأأرارات احملأأا م هخلأأت احللبأأة

ع ليأأأأة وحيأأأأدة لتحديأأأأد وجأأأأوه قاعأأأأدة عرفيأأأأة معي أأأأة مأأأأ  عدمأأأأهي واعأأأأرت  أيضأأأأاً ةأأأأ ن اآلراد املسأأأأتقلة 
، 38قأأأأأأأأرارات قضأأأأأأأأائية ةأأأأأأأأاملعىن املقصأأأأأأأأوه   املأأأأأأأأاهة ري رىل تشأأأأأأأأواملطالفأأأأأأأأة، ورن مل تكأأأأأأأأ    نظأأأأأأأأر  

 لأأأأو مأأأأ  أمهيأأأأة ةال سأأأأبة لل وضأأأأوعي وأشأأأأار املقأأأأرر اخلأأأأاص رىل أنأأأأه يقصأأأأد ةلفأأأأا  ()ه(، ال1) الفقأأأأرة
"الكتاةأأأات" اإلشأأأارة رىل " تاةأأأات الفقهأأأاد"ي وأشأأأار أيضأأأاً رىل ضأأأرورة أن يتضأأأ   التعليأأأق رشأأأارة رىل 

 تاةات الفقهاد ال ي  ميثلون خمتل  ال ظم القانونية   العامليالفائدة احملققة م  ال ظر    
وأشأار املقأأرر اخلأأاص رىل اقأرتاح العديأأد مأأ  الأممالد رهران اسأأت تان مسأأتقي ةشأ ن ع أأي   أأة  -104

القأأانون الأأدويلي وقأأال رنأأه غأأري مقت أأع ةضأأرورة وجأأوه اسأأت تان مسأأتقي ةأأدال مأأ  شأأرح هور الل  أأة   
 ب ع  أمله أن ت ظر   ة الصياغة       املس لةيالتعليقاتي ةيد أنه أعر 

وفي أأأا يتعلأأأق ةأأأالعر  املعأأأنّي، أ أأأد املقأأأرر اخلأأأاص أن مجيأأأع مشأأأاريع االسأأأت تاجات األخأأأرى  -105
يأ   علأ   مأا ةاسأتث اد مشأروع االسأت تان ةشأ ن املعا أدات،، مبأا   كلأك ت ةبق عل  العأر  املعأنّي 
ي وأضأأأا  أنأأأه حأأأىت رن مل يكأأأ  الثمأأأاً، مأأأ  ال احيأأأة ال ظريأأأة، وجأأأوه 15خالفأأأه مشأأأروع االسأأأت تان 

عالقأأأة جغرافيأأأة تأأأرة  ةأأأني الأأأدول امللممأأأة رأأأ   القاعأأأدة، فكثأأأرياً مأأأا يةلأأأب وجأأأوه تلأأأك العالقأأأة   
 امل ارسة الع ليةي 

املصأأّر قوةأأي ةت ييأأد واسأأع، ةشأأ ن املعأأرتض  16والحأأا املقأأرر اخلأأاص أن مشأأروع االسأأت تان  -106
وأقأّر ةضأأرورة توضأيحه   التعليأأق ة مثلأة ع ليأأةي وأشأار رىل أن قاعأأدة املعأرتض املصأأر ميكأ  أن تثأأار، 
ةأأي لأأيس مأأ  ال أأاهر أن تثأأار، قبأأي طلأأب القضأأاة حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأر ، وةالتأأايل ف أأ  املهأأم 

سأأي ا توضأأيو االشأأرتاطات الالثمأأة لدولأأة  التمويأأد امل ارسأأني مببأأاهئ توجيهيأأة ةشأأ ن  أأ   املسأأ لة، و 
 لكي تصبو معرتضًا مصراًي
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وفي أأا يتعلأأق ةربنأأامج الع أأي املسأأتقبلي ةشأأ ن  أأ ا املوضأأوع، أشأأار املقأأرر اخلأأاص رىل أنأأه    -107
ضأأود  أأي مأأا تةأأرق لأأه ال قأأاش، فأأرن ر  أأال القأأرادة األوىل ملشأأاريع االسأأت تاجات والتعليقأأات عليهأأا 

( سأأيكون  أأدفاً واقعيأأاًي والسأأؤال املةأأروح  أأو ركن  يفيأأة 2016ة الثام أأة والسأأتني )غلأأول هنايأأة الأأدور 
تقسأأيم الع أأي ةأأني  أأ   الأأدورة والأأدورة املقبلأأةي ونظأأراً ألمهيأأة التعليقأأات، يبأأدو أنأأه مأأ  امل اسأأب أن 
تكون   أاك مرحلتأاني وتت ثأي املرحلأة األوىل   أن   أة الصأياغة ركا مأا اسأتةاعت أن ت  أم ع لهأا 
   أأأأ   الأأأأدورة وتعت أأأأد مؤقتأأأأاً جم وعأأأأة  املأأأأة مأأأأ  مشأأأأاريع االسأأأأت تاجات ) املأأأأة، أي ر  أأأأاً ة يأأأأة 
أحكأأأاو رضأأأافية واقرتاحأأأات قأأأد  أأأرن رأأأا م اقشأأأة التقريأأأر الراةأأأع(، فأأأرن املقأأأرر اخلأأأاص سأأأيرعّد حي ئأأأ  

ي وسأأأأيكون 2016 مشأأأأاريع تعليقأأأأات علأأأأ   افأأأأة االسأأأأت تاجات   موعأأأأد م اسأأأأب لبأأأأدد هورة عأأأأاو
لأدى األعضأاد مأا يكفأي مأ  الوقأت لل ظأر ةع ايأة   مشأاريع التعليقأاتي واألمأي معقأوه علأ   حي ها

مأأأ  اعت أأأاه ا  وعأأأة الكاملأأأة ملشأأأاريع االسأأأت تاجات  2016أن تأأأت ك  الل  أأأة ة هايأأأة هورهتأأأا لعأأأاو 
   قرادهتا األوىل والتعليقات عليهاي


